
1. Pro variantu vedení na ŠROUB (v balení jsou pouze 
plastové vodicí profi ly (4)) přišroubujte krycí lištu (3) 
k půdě skříně, mezi boky skříně. 

2. a)  Pro snadnější montáž doporučujeme otočit korpus 
 skříně na bok. 

 b)  Přišroubujte vodicí profi ly (4) a rohy (5a), případně 
 vodicího šneka (5b). S montáží vodicích profi lů (4) 
 začínejte od dna skříně (z důvodu přesného umístění 
 rohů, šneků – vodicí profi ly jsou kratší než výška skříně).

 c)  Odšroubujte přední horní vodicí profi l (4) z důvodu 
 snadnějšího nasunutí roletového pancíře (bod 4).

3. Pro variantu vedení TOP, FRAME přišroubujte krycí 
lištu (3) k půdě skříně, mezi vodicí profi ly (4).

 (U varianty vedení na ŠROUB je krycí lišta již umístěna,
viz bod 1.)

4. a)  Koncovou lištu (2) s kluznými kolíky nasuňte za poslední 
 (spodní) lamelu roletového pancíře (1).  

 b)  Roletový pancíř (1) nasaďte do spodního vodicího 
 profi lu (4).

 c) Posuňte roletový pancíř (1) až ke krycí liště (3).

5. Přišroubujte chybějící přední horní vodicí profi l (4).

 

6. Vyzkoušejte plynulý chod rolety.
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 1. Zafi xovaný roletový pancíř                                                          

 2.  Koncová lišta

 3.  Krycí lišta

 4.  Vodicí profi ly

 5.  a) Vodicí rohy; b) Vodicí šnek 

 6.  Standardní příslušenství:
- kluzný kolík do koncové lišty 
- potřebné vruty 
- zarážka do koncové lišty 
  (pro metalické rolety)
- kluzné kolíky do pancíře 
  (pro metalické rolety)

MONTÁ ŽNÍ  N ÁVOD 
T YP SYSTÉMU VEDENÍ ŠROUB, TOP, FRAME
NAVÍJENÍ DOZADU,  NAVÍJENÍ DO ŠNEKU
Obsah balení

Postup montáže

K dispozici také montážní video na http://kooplast.cz/cs/videa

 1. Zafi xovaný roletový pancíř                                                          
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